
 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 
 

Týdenní plán třídy 2. A 
třídní učitelka Mgr. Marie Nováková 

15. 6. – 19. 6. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

Důležité informace k závěru roku: 
 V pondělí 29. 6. 2020 od 8:00 hod. proběhne: 

odevzdání a kontrola učebnic (knihy budou       
vráceny nepopsané, nepoškozené, popřípadě slepené a opravené; v případě ztráty nebo poškození bude             
stržena žákovi poměrná částka ceny knihy z online pokladny) 
                                                                                    vyklizení  šatní skříňky 
                                                                                         předání  vysvědčení 
 Vstup do školy v 7:45 hlavním vchodem. Při vstupu do budovy musí mít každý žák roušku a                 

odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci          
příznaků virového infekčního onemocnění, které si vytisknete z webových stránek školy - Důležitá             
sdělení - Informace k organizaci výuky od 8. do 30. 6. 2020. 
 Žáci si přinesou desky na vysvědčení, tašku, popř. ještě igelitku na věci ze šatní skříňky, potřeby na                 
Tv, Vv a Pv. Vše si odnesou domů, skříňka zůstane odemčená, zámečky si necháme ve škole. Po kontrole,                  
odevzdání učebnic (ČJ, M, JaS a čítanka) a vyklizení osobních věcí bude vydáno vysvědčení a děti odejdou                 
domů (asi v 9:00 hodin). 
 V úterý 30. 6. již do školy nepůjdou. 
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Moje malá sluníčka,  
          Blížíme se do finále. Již nám zbývá jen pár dní do konce školního roku. Jsem moc ráda, že zvládáte 
tento neobvyklý způsob výuky. 
     Vím, že jste velcí šikulkové a většinou pracujete samostatně. Velmi vás za to chválím. Pokud nějaké 
cvičení nestihnete, nevadí.  Pracujte pilně dál, ale úplně stačí každý den 1 – 2 cvičení z ČJ, M či z JaSu. 
    Děkuji vám za krásné práce, které mi zasíláte. Jestli máte chuť nebo možnost, můžete mi své práce 
vyfotografovat a poslat na email novakova@zstgm-ck.cz i tento týden, ale není to povinné. Na tento email 
mi můžete také napsat, pokud budete potřebovat moji pomoc. 
    Celoškolní  čtenářská soutěž již sice skončila, ale čtěte dál svou oblíbenou knihu. Čtení je totiž velmi 
důležité a je to super zábava, při které se výborně odpočívá. 
     Za svou práci si zasloužíte velkou pochvalu. Malá odměna vás čeká v týdenním plánu na konci každého 
dne. 😊 
     Velmi si vážím pomoci, kterou vám poskytují všichni, kteří vás podporují. Posílám jim všem za to velký 
dík. Nezapomeňte jim poděkovat i vy.  
     Mějte se hezky a opatrujte se.  
                                                                                               Hezký týden! 
                                                                                                                  M. Nováková 
 
 
 
 

                                       PONDĚLÍ 15. 6. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Abeceda 

● Řekni si zpaměti abecedu. Pokud jsi ji zapomněl/a, můžeš se podívat do učebnice na stranu 10. 
Můžeš si do sešitu zapsat všechna písmena abecedy pod sebe a vymyslet ke každému 1 – 2 slova. 

● Jestli chceš, můžeš si udělat do sešitu: 
učebnice str. 15 cv. 3 – Seřaď slova podle abecedy 
 

● Můžeš si abecedu procvičovat na internetu. 
  
  

Matematika: Téma: Jak skřítci slavili svatbu – násobení sedmi 
Zopakuj si násobky 6. 

● Učebnice str. 76, cv. 1 – Podívej se, jak úlohu řeší Kouzelník a pomoz mu ji dokončit. 
                                   Můžeš si příklady opsat do sešitu. 
                                   Vypočítej, kdy budou zásnuby. (2 + 14 = 16) 
                                   Vypočítej, kdy bude svatba. (2 + 28 = 30) 

● Nauč se násobky sedmi zpaměti. 
● Jestli chceš, můžeš si znázornit pastelkami – 1 hromádka = 7 pastelek, 2 hromádky po 7 = 14 

pastelek apod. 
● Opiš si příklady na násobení 7 do sešitu. 

  
                         cv. 2 – Udělej zápis slovní úlohy do sešitu. 
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                                    Vypočítej, kolik budou potřebovat vajíček, másla a šlehačky. 
                                    (7 . 8 = 56, 7. 3 = 21, 7. 4 = 28) 
                                    Vypočítej, za kolik hodin mají skřítci přijít. (14 – 8 = 6) 
                                    Zapiš odpovědi. 
                         cv. 3 – Pomoz Kouzelníkovi, opiš příklady do sešitu a vypočítej. 
                         cv. 4 – Udělej si do sešitu zápis podle textu slovní úlohy. 
                                    Vypočítej počet růží dohromady. (7 + (7 + 3) = 17) 
                                    Zapiš odpověď. 
  
 

 Český jazyk - Čtení:  
● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 

přečetl. 
 

Hudební výchova:  
● Můžeš se naučit novou píseň „Sluníčko“ , text.  

 
Malá odměna za dobrou práci😊. 
 

 

ÚTERÝ 16. 6. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Věta, druhy vět 

● Zopakuj si vše, co si pamatuješ o větě. Pokud jsi něco o větě zapomněl/a, najdeš to v učebnici na 
straně 18. Kouzelník ti poradí. 

● Zopakuj si podle učebnice na straně 19 druhy vět, jak ti radí Kouzelník. 

● Můžeš si udělat: 
učebnice str. 27 cv. 6 – Doplň věty, napiš je do sešitu a urči jejich druh. 

● Můžeš si druhy vět opakovat na internetu. 
  

Matematika: Téma: Jak skřítci slavili svatbu – násobení sedmi 
Zopakuj si násobky 7. 

● PS str. 69, cv. 1 – Dopiš příklady na násobení. 
                          Vypočítej, kolik skřítků sedělo kolem každého stolu. 
                         (2. 7 = 14, 3. 7 = 21, 6. 7 = 42) 
                          Vypočítej, kolik bylo všech skřítků. (14 + 21 + 42 = 77) 
                cv. 2 – Zapiš příklady a vypočítej. 
                           (jiskřiček: 5 . 7 = 35, lentilek: 8. 5 = 40) 
                            Nakresli ke každému prstu správný počet jiskřiček a lentilek. 
                cv. 3 – Zapiš příklady. 
                          (9. 7 = 63, 5. 7 = 35, 6. 7 = 42, 4. 7 = 28, 8. 7 = 56, 3. 7 = 21) 
                           Napiš do rámečků pořadí táců podle množství cukroví. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zRYQ6vSt8p0
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                          (Nápověda: 1, 4, 3, 5, 2, 6) 
               cv. 4 – Doplň chybějící čísla. (Nápověda: násobky 4, 6, 3, 7, 2, 5) 
               cv. 5 – Udělej zápis slovní úlohy. 
                          Vypočítej. (8. 5 = 40) 
                          Zapiš odpověď. 
               cv. 6 – Najdi stejné prstýnky a vybarvi dvojici stejnou barvou. (Nápověda: poslední pár) 

Český jazyk - Psaní:  
● Písanka str. 44 – Zopakuj si všechna malá i velká písmena abecedy. 

JaS: Téma: Opakování – Rodina, Domov  
● Můžeš si přečíst v učebnici strany 24 – 31. 
● Řekni si, co jsi si zapamatoval. 
● Pokud chceš, opakuj si na internetu téma Rodina. 

  
Výtvarná výchova:  

● Můžeš si namalovat, jak se těšíš na prázdniny. 
 

Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 

STŘEDA 17. 6. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Slovo a slovní význam 
 
Můžeš si sám nebo s někým zahrát hru „Podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso“. Říkej si 
písmena podle abecedy, vyber si jedno písmeno a vymysli s ním na začátku jedno podstatné jméno, jedno 
přídavné jméno a jedno sloveso. Vyhrává ten, kdo nejrychleji vymyslí všechna 3 slova. (např. M – máma, 
milá, maluje); (Zopakuj si, co jsou podstatná jména, přídavná jména a slovesa podle učebnice na straně 
71). 
● Řekni si, jak rozdělujeme slova podle významu. Pokud jsi to zapomněl, podívej se do učebnice  
           na strany 31, 32, 33 a 34. Kouzelník ti poradí. 
● Můžeš si udělat: 
           učebnice str. 35 cv. 6 – Zapiš si do sešitu ke každému slovu alespoň 2 jeho významy. 
                                   cv. 5 – Doplň a napiš slova protikladná. 
● Můžeš si ještě význam slov procvičovat na internetu. 
 

Matematika: Téma: Jak se skřítci těšili na prázdniny – dělení sedmi 
Zopakuj si násobky 7. 
● Učebnice str. 77 cv. 1 a 2 – Podívej se, jak úlohy vyřešil Kouzelník a pomoz mu doplnit odpovědi. 
● Můžeš si pomocí pastelek znázornit dělení 7. (7 pastelek rozděl na 1 hromádku, 14 pastelek rozděl 
na 2 hromádky apod… 
● Opiš si příklady na dělení sedmi do sešitu. 
                                   cv. 3 – Zapiš si do sešitu příklad. (14: 7 = 2) 
                                   cv. 4 – Udělej si do sešitu zápis slovní úlohy. 
                                              Vypočítej. (56: 7 = 8) 
                                              Zapiš odpověď. 
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https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/moje-rodina/ucime-se-1.htm
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https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov
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                                   cv. 5 – Zapiš do sešitu příklady a vypočítej.  
                                             (14: 7 = 2, 49: 7 = 7, 63: 7 = 9, 42: 7 = 6) 
 
Český jazyk - Čtení: 

● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 
přečetl. 
 

Tělesná výchova: 
 •         Můžeš si zacvičit podle videa. 
 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 
 

ČTVRTEK 18. 6. 

Český jazyk: Téma: Opakování - Slovo, slabika, hláska 

● Zopakuj si podle učebnice na straně 39, co je hláska, slovo, slabika. 

● V učebnici na straně 40 si zopakuj, jak se rozdělují slova na konci řádků. Kouzelník ti napoví. 

● Můžeš si udělat: 
            učebnice str. 39 cv. 3 – Místo obrázků napiš slova a urči počet slabik a počet hlásek. 
                          str. 40 cv. 2 – Naznač pomlčkou všechny možné způsoby dělení slov na konci  
                                              řádku podle vzoru a napiš do sešitu. 

● Jestli chceš, můžeš ještě procvičovat na internetu počet slabik a počet slov ve větě. 
 

Matematika: Téma: Jak se skřítci těšili na prázdniny – dělení sedmi  
Zopakuj si násobky 7. 
 

● PS str. 70 cv. 1 – Doplň znaménka. 
               cv. 2 – Zapiš příklady a vypočítej. (31 + 31 + 1 = 63, 63: 7 = 9, 9. 2 = 18) 
               cv. 3 – Vypočítej příklady. 
                          Za každé 4 správně vypočítané příklady, nakresli 1 kopeček zmrzliny. 
                          (Nápověda: 12 : 4 = 3 kopečky)  
               cv. 4 – Zkus vyřešit. 
               cv. 5 – Spoj násobky podle návodu. (Nápověda: papoušek) 
 

Český jazyk - Čtení:  
● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 

přečetl. 
  
JaS: Téma: Opakování –  Zima, Zdraví 

● Můžeš si přečíst postupně v učebnici strany 32 – 39. 
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https://edu.ceskatelevize.cz/joga-cvik-svicka-5e441a44f2ae77328d0a6ac7
https://www.youtube.com/watch?v=3aHjs6BXuoM
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/pocet-slabik-ve-slove/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/pocet-slabik-ve-slove/vyber.htm


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 
●  Řekni si, co si pamatuješ. 
● Pokud chceš, opakuj si na internetu téma Zima a Zdraví. 

  
  

Pracovní výchova: 
● Můžeš si vyrobit lodičku z papíru. 

 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 
 

           PÁTEK 19. 6. 
 

Český jazyk: Téma: Opakování – Hlásky, psaní ú - ů 

● Zopakuj si, jak dělíme hlásky z učebnice na straně 41 a 43. Kouzelník ti poradí. 
● Můžeš si udělat: 

učebnice str. 45 cv. 2 – Opiš jednu větu z textu do sešitu a zakroužkuj samohlásky dlouhé červeně, 
                                  krátké zeleně, souhlásky zakroužkuj žlutě. 

● Zopakuj si podle učebnice na straně 44, kde píšeme ú – ů. Kouzelník ti poradí. 
● Můžeš si udělat: 

učebnice str. 45 cv. 1 – Vyhrabej všechna u, ú, ů ze sněhových koulí v textu, doplň je  
                                  do slov a slova napiš do sešitu. 

● Jestli chceš ještě pracovat, můžeš si procvičovat samohlásky a pravopis ú – ů na internetu. 
 

Matematika: Téma: Opakování – násobení a dělení 7 
Zopakuj si násobky 7. 
 
Pětiminutovka – Popros někoho, aby ti nadiktoval 10 - 15 příkladů na násobení a dělení (2, 3, 4, 5). 
Počítej zpaměti, zapisuj do sešitu pouze výsledky. Pak požádej o kontrolu nebo si zkontroluj sám a zahraj si 
na paní učitelku. 

● Můžeš si udělat: 
Početníček str. 54 a 55 – Vypočítej příklady. 

● Násobení a dělení 7 si můžeš procvičovat na internetu. 
 
Český jazyk - Čtení:  

● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš pak někomu vyprávět, co jsi 
přečetl. 

 
Tělesná výchova:  

● Můžeš si jít zasportovat do přírody, zahrát si nějakou hru nebo jdi s rodiči na vycházku. 
 
 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 
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https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/zima-v-prirode/zimni-kalendar/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1o5eCT2vVp0
https://www.youtube.com/watch?v=RYEAo87V-OA&list=PLpBJ9Tlb4CTTs7g6K-qO2_UpqYuLtFQ0K&index=7&t=0s
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/kratke-a-dlouhe-samohlasky/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/prihody-maleho-kulihraska/vyber1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/deleni7priklad1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pspGtXW0QYo
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 
tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 
 
Můžete si vybrat z této nabídky: 
 
1. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 
2. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
4. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
5. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Směšný příběh - návod v této příloze  
 
2. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
3. Vodní štafeta - návod je v této příloze  
 
4. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 
 

Tady jsou naše emailové adresy: 
smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 
nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 
Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
                                                             Vaše vychovatelky 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

